
 

 

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ZAKŁADY AZOTOWE 

„PUŁAWY” S.A. Z SIEDZIBĄ W PUŁAWACH OGŁOSZONE PRZEZ ZAKŁADY AZOTOWE W 

TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE 

Niniejsze wezwanie („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez Zakłady 

Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie, („Wzywający”), w związku z planowanym 

nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach 

(„Spółka”) uprawniających do wykonywania 32% ogólnej liczby głosów w Spółce, na podstawie art. 72 ust. 

1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185, 

poz. 1439) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. 

w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, 

szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 

2005 r. Nr 207, poz. 1729 ze zm.) („Rozporządzenie”). 

1. Oznaczenie akcji objętych Wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów 

na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju. 

Przedmiotem Wezwania jest 6.116.800 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 PLN 

(słownie: dziesięć złotych) każda wyemitowanych przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą 

w Puławach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011737, zarejestrowanych przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLZAPUL00057 („Akcje”); 

jedna Akcja upoważnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje są przedmiotem 

obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres Wzywającego. 

Firma: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 

Siedziba: Tarnów 

Adres: ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów 

Tel.: +48 14 633 07 81 

Faks: +48 14 633 07 18 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu 

nabywającego Akcje. 

Podmiotem nabywającym Akcje oferowane w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa 

w punkcie 2 niniejszego Wezwania. 

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu 

pośredniczącego. 

Firma:  UniCredit CAIB Poland Spółka Akcyjna („Podmiot Pośredniczący”) 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 

Tel.: + 48 22 586 29 99 

Faks: + 48 22 586 29 98 

E-mail: office.poland@caib.unicreditgroup.eu 

mailto:office.poland@caib.unicreditgroup.eu
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Adres strony 

internetowej: 
www.ca-ib.pl 

Forma prawna: Spółka akcyjna prawa polskiego 

5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania, 

i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką zamierza nabyć. 

Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania 6.116.800 Akcji upoważniających do 6.116.800 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po ich nabyciu Wzywający będzie uprawniony do 32% 

głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

6. Wskazanie minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot 

nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli 

została określona. 

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje tylko w sytuacji, gdy na koniec 

okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować nie mniej niż 6.116.800 Akcji 

stanowiących 6.116.800 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uprawniających do wykonywania 

32% głosów z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Wzywający może odstąpić od wyżej wymienionego wymogu nabycia minimalnej liczby Akcji 

objętej zapisami i może nabyć Akcje, nawet jeśli na zakończenie terminu przyjmowania zapisów 

liczba Akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 6.116.800. 

Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, Wzywający zastrzega sobie prawo do 

zmiany minimalnej liczby Akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązuje 

się nabyć te Akcje. 

7. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i 

odpowiadająca jej liczba Akcji. 

Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć 

6.116.800 Akcji uprawniających go do 6.116.800 głosów oraz reprezentujących 32% z ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez każdy z podmiotów nabywających 

Akcje – jeżeli Akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot. 

Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego 

Wezwania. W związku z tym punkt ten nie dotyczy Wezwania. 

9. Cena, po której będą nabywane Akcje objęte Wezwaniem. 

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie: 

110 PLN (słownie: sto dziesięć złotych) za jedną Akcję („Cena Akcji”). 

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy, nie może być niższa cena określona w 

pkt. 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny. 

Cena Akcji w Wezwaniu, wskazana w punkcie 9 powyżej, nie jest niższa niż minimalna cena 

określona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy. 

Cena Akcji nie jest niższa od średniej arytmetycznej ceny rynkowej ustalonej na podstawie średnich 

cen dziennych ważonych wolumenem obrotu Akcji z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających 

dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywano obrotu Akcjami na rynku podstawowym 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; średnia cena rynkowa z tego okresu wynosi 

96 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych). 

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. 

http://www.ca-ib.pl/
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Na dzień ogłoszenia Wezwania ani Wzywający, ani żaden z podmiotów od niego zależnych: (i) nie 

posiada Akcji Spółki ani (ii) nie nabył Akcji w Spółce w okresie ostatnich 12 miesięcy przed 

ogłoszeniem Wezwania. Wzywający nie posiada podmiotu dominującego. 

11. Termin przeprowadzenia Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte 

Wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu 

przyjmowania zapisów. 

Data ogłoszenia Wezwania: 13 lipca 2012 r. 

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 2 sierpnia 2012 r. 

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 16 sierpnia 2012 r. 

Przewidywany dzień transakcji sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(„GPW”): 21 sierpnia 2012 r. 

Przewidywany dzień rozliczenia: 24 sierpnia 2012 r. 

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia, okres przyjmowania zapisów może zostać wydłużony 

(jednokrotnie lub wielokrotnie) do 70 (siedemdziesięciu) dni, według uznania Wzywającego, o ile 

będzie to konieczne dla realizacji celu Wezwania. Wzywający jest zobowiązany poinformować o 

wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji zgodnie z § 9 ust. 5 Rozporządzenia, 

nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu. 

Ponadto, na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2a Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów może zostać 

wydłużony (jednokrotnie lub wielokrotnie) do 120 (stu dwudziestu) dni, jeżeli po ogłoszeniu 

Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności wskazujące na możliwość niezrealizowania celu 

Wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni 

przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych 

przypadających po upływie tych pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni. Zgodnie z §7 ust. 5 pkt 1a 

Rozporządzenia, o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w tym trybie Wzywający 

poinformuje nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu. 

Wzywający zawiadomi o zmianach okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, 

o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia. 

Stosownie do § 7 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów nie może ulec skróceniu. 

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego. 

Nie dotyczy – Wzywający nie ma podmiotu dominującego. 

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje. 

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym. W związku z tym wymagane informacje 

znajdują się w pkt 12 niniejszego Wezwania. 

14. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający posiada wraz z 

podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami 

zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. 

Na dzień ogłoszenia Wezwania ani Wzywający, ani podmioty od niego zależne nie posiadają Akcji. 

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego. 

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. 
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15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz 

z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania. 

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć 6.116.800 głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki, co odpowiada liczbie 6.116.800Akcji i stanowi 32% w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

Bezpośrednio po zakończeniu Wezwania podmioty zależne od Wzywającego nie będą posiadać 

żadnych Akcji, z wyjątkiem pośredniego posiadania poprzez Wzywającego. Wzywający nie posiada 

podmiotu dominującego. 

16. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje posiada 

wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi. 

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym. W związku z tym wymagane informacje 

znajdują się w pkt 15 niniejszego Wezwania. 

17. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza 

osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu 

Wezwania. 

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym. W związku z tym wymagane informacje 

znajdują się w pkt 15 niniejszego Wezwania. 

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy Wzywającym i podmiotem nabywającym Akcje. 

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym. W związku z powyższym punkt ten nie 

dotyczy Wezwania. 

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem. 

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane przez UniCredit. 

UniCredit będzie przyjmować zapisy: 

(i) złożone bezpośrednio w swojej siedzibie w godzinach pracy UniCredit; 

(ii) złożone drogą korespondencyjną, tj. wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 

lub przesyłką kurierską, na adres: 

UniCredit CAIB Poland S.A. 

ul. Emilii Plater 53 

00-113 Warszawa 

w takim terminie, aby dotarły do siedziby UniCredit najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania 

zapisów na sprzedaż Akcji do godziny 17.00. 

Wzywający planują, że do dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów, zostanie zwiększona 

liczba punktów, w których mogą być dokonywane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, o sieć 

punktów przyjmowania zleceń Domu Maklerskiego Pekao lub CDM Pekao S.A. Informacja o 

zwiększeniu liczby punktów przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zostanie 

przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 

58 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz zostanie opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o 

zasięgu ogólnopolskim przed dniem rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów. 

20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający Akcje będzie nabywał w czasie trwania 

Wezwania Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. 

W czasie trwania Wezwania Wzywający nie będzie nabywał Akcji przed zakończeniem okresu 

przyjmowania zapisów, chyba że okres przyjmowania zapisów zostanie przedłużony zgodnie z § 7 

ust. 3 pkt 1a) Rozporządzenia i będzie dłuższy niż 70 (siedemdziesiąt) dni. W takim wypadku Akcje 

objęte zapisami, które zostały dokonane w okresie pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni 
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przyjmowania zapisów, zostaną nabyte nie później niż 10 dni roboczych po wstępnym okresie 70 

(siedemdziesięciu) dni, zgodnie z opisem w punkcie 11 powyżej. 

Transakcje nabycia Akcji na GPW zostaną zawarte nie później niż trzeciego dnia roboczego po 

zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w wypadku nieprzedłużenia zapisów, nie później niż 

21 sierpnia 2012 r. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni 

roboczych od daty ich zawarcia, tj. w wypadku nieprzedłużenia zapisów, nie później niż 24 sierpnia 

2012 r. 

21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane Akcje - w wypadku Akcji innych niż zdematerializowane. 

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie Akcje zdematerializowane. 

22. Rodzaj oraz wartość rzeczy lub praw, które będą wydawane w zamian za nabywane Akcje, 

zasady dokonania ich wyceny oraz ustalenia parytetu zamiany, a także określenie wypadków, 

w których parytet ten może ulec zmianie. 

Nie dotyczy – Akcje będą wydawane za gotówkę. 

23. Tryb i sposób dokonania zamiany. 

Nie dotyczy. 

24. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji 

objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności. 

Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki. 

25. Wskazanie, czy podmiot nabywający Akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym 

wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności. 

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, 

wymagane informacje zostały zawarte w pkt. 22 niniejszego Wezwania. 

26. Oświadczenie podmiotu nabywającego Akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych 

nabywania Akcji w Wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku 

zastrzeżeń wobec nabycia Akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody 

na nabycie Akcji lub wskazanie, że Wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się 

warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie 

terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych 

zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie Akcji, nie 

dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania. 

Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem wskazanym w pkt. 27. Warunek, pod jakim Wezwanie 

zostaje ogłoszone zostanie spełniony do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w ramach 

Wezwania tj. do dnia 16 sierpnia 2012 r. 

27. Wskazanie warunków, pod jakimi Wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy Wzywający 

przewiduje możliwość nabywania Akcji w Wezwaniu, mimo nieziszczenia się zastrzeżonego 

warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż 

termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania. 

Wezwanie zostaje ogłoszone pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki do dnia 16 

sierpnia 2012 r. uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej Spółki poprzez powołanie do 

rady nadzorczej Spółki osoby wskazanej przez Wzywającego, ze skutkiem od dnia 24 sierpnia 

2012 r. Wzywający wskaże kandydatów do rady nadzorczej Spółki, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym do dnia 13 sierpnia 2012 r. Wzywający przewiduje możliwość nabywania Akcji w 

Wezwaniu mimo nieziszczenia się do dnia 16 sierpnia  2012 r. warunku, o którym mowa powyżej. 
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Niewskazanie przez Wzywającego kandydatów do rady nadzorczej będzie równoznaczne z 

odstąpieniem przez Wzywającego od powyższego warunku. 

28. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do Spółki, której Akcje są przedmiotem 

wezwania. 

Wzywający jest jedną z największych spółek chemicznych w Polsce oraz wiodącą spółką chemiczną 

w Europie. Swoją pozycję rynkową zawdzięcza udanym akwizycjom oraz rozwojowi organicznemu. 

W ciągu ostatnich lat Wzywający udowodnił, że potrafi wykorzystać synergie wynikające z przejęć 

innych spółek na polskim rynku. 

Na dzień 31 marca 2012 r. Wzywający i jego podmioty zależne („Grupa Azoty”) zatrudniali ok. 

8800 pracowników i współpracowali z licznymi dostawcami i klientami w Polsce i za granicą. 

Głównym przedmiotem działalności Grupy Azoty jest produkcja nawozów oraz chemikaliów 

przemysłowych.  

Cele konsolidacji 

Celem strategicznym Wzywającego jest stworzenie największej polskiej grupy prowadzącej 

działalność w sektorze nawozowym i chemicznym oraz usytuowanie jej na wysokiej pozycji 

konkurencyjnej wśród podmiotów działających w segmencie nawozów azotowych w Europie. 

Konsolidacja Spółki oraz Wzywającego pozwoli na utworzenie grupy o istotnej pozycji 

konkurencyjnej na rynku europejskim oraz będzie stanowiła platformę do konsolidacji polskiego 

sektora chemicznego. Przede wszystkim jednak planowana transakcja umożliwi, zarówno 

Wzywającemu, jak i Spółce, realizację zbieżnych celów strategicznych, zwiększenie wartości oraz 

korzystanie z osiągniętych poprzez współdziałanie tych dwóch podmiotów synergii i wielu korzyści, 

w tym: 

 Zniwelowania zmienności rynku poprzez dywersyfikację produktową; 

 Rozszerzenia zdolności produkcyjnych w zakresie mocznika, saletry oraz RSM; 

 Budowy kompletnego elastycznego portfela produktowego w obszarze nawozów; 

 Integracji sieci sprzedaży nawozów; 

 Optymalizacji produkcji i konsumpcji amoniaku oraz kwasu azotowego; 

 Optymalizacji produkcji i kierunków zużycia mocznika; 

 Integracji procesów zarządzania; 

 Integracji obszaru serwisowego; 

 Wymiany know–how w obszarach nawozowym i kaprolaktamo-poliamidowym; 

 Zmniejszenia kosztów sprzedaży i produkcji; 

 Uzyskania większej siły przetargowej i efektu skali w kontaktach z dostawcami; 

 Optymalizacji logistyki; 

 Zwiększenia zdolności do wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych; 

 Zwiększenia skali działalności w segmencie chemikaliów oraz poszerzenia oferty produktów 

azotowych w chemikaliach surowcowych, szczególnie w segmencie melaminy, w którym 

Spółka jest trzecim największym producentem na świecie (za Borealis i Orascom), oraz 

kaprolaktamu, gdzie Spółka jest jednym z dziesięciu największych producentów na świecie; 

 Wzmocnienia dobrego wizerunku obu marek wśród klientów, szczególnie w Polsce oraz w 

krajach Unii Europejskiej, poprzez połączenie silnych lokalnych, regionalnych i 

międzynarodowych sieci dystrybucji Wzywającego i Spółki; 
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 Wzajemne otwarcie nowych rynków poprzez wykorzystanie zbudowanych przez obie spółki 

sieci klientów. 

Realizacja wskazanych powyżej zamiarów będzie możliwa dzięki wykorzystaniu doświadczenia 

Wzywającego w obszarach prowadzonej przez Spółkę działalności. Korzyści biznesowe i 

strategiczne wynikające z konsolidacji Spółki oraz Wzywającego będą miały pozytywny wpływ na 

tworzenie wartości powiększonej Grupy Azoty poprzez zwiększenie zysku netto na jedną akcję 

obydwu spółek oraz wzrost atrakcyjności akcji Wzywającego dzięki zwiększeniu płynności obrotu i 

potencjalnemu włączeniu do indeksu WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Niezwłocznie po zakończeniu z sukcesem Wezwania oraz po podjęciu przez walne zgromadzenie 

Wzywającego odpowiedniej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Wzywającego, 

z zastrzeżeniem uzyskania odpowiednich zgód administracyjno-prawnych, Wzywający zamierza 

zaoferować akcjonariuszom Spółki akcje nowej emisji („Nowe Akcje”) w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci akcji Spółki („Oferta Aportowa”). Parytet wymiany, zgodnie z którym 

Nowe Akcje będą mogły być pokryte poprzez wniesienie akcji Spółki w ramach Oferty Aportowej, 

zostanie ustalony w taki sposób, że za jedną akcję Spółki przysługiwać będzie 2,5 Nowych Akcji. 

Zaoferowanie Nowych Akcji akcjonariuszom Spółki stanowi istotny element transakcji mającej na 

celu zwiększenie udziału Wzywającego do 100% w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. Oferta Aportowa może zostać ustrukturyzowana w ten sposób, aby 

zoptymalizować wielkość ewentualnego wezwania następczego, którego ogłoszenie jest wymagane 

przez przepisy prawa po przekroczeniu odpowiednich progów ustawowych w ogólnej liczbie głosów 

w spółce publicznej. Informacje o Ofercie Aportowej zostaną zamieszczone w prospekcie 

emisyjnym, który jednocześnie będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym 

informacje na temat Oferty Aportowej. Oferta Aportowa będzie mogła zostać przeprowadzona po 

sporządzeniu, zatwierdzeniu oraz publikacji prospektu. 

Plany wobec pracowników Spółki 

Ogłoszenie Wezwania jest realizacją przyjętej przez Wzywającego strategii budowania silnej grupy 

kapitałowej, odpornej na wstrząsy koniunktury rynkowej, która będzie mogła skutecznie 

konkurować ze światowymi liderami w branży nawozów mineralnych i tworzyw. 

Wzywający zamierza osiągnąć planowane synergie poprzez harmonijną współpracę z zarządem i 

pracownikami Spółki oraz wspólne budowanie wartości Grupy Azoty. Konsolidacja będzie niosła za 

sobą korzyści zarówno dla obu spółek, jak i ich pracowników oraz inwestorów. Wzywający planuje 

zawarcie z pracownikami Spółki porozumienia – umowy społecznej, gwarantującej zatrudnienie 

pracownikom oraz utrzymanie w Spółce wypracowanych przez partnerów społecznych i pracodawcę 

rozwiązań z zakresu zakładowego prawa pracy.  

Wzywający prowadzi stały dialog z partnerami społecznymi a ewentualne konflikty są 

rozwiązywane z poszanowaniem interesów partnerów. Dodatkowo, w wielu kluczowych sprawach 

dla przyszłości Wzywającego oraz Grupy Azoty wypracowuje się wspólne stanowisko z 

działającymi w jej ramach organizacjami związkowymi czego przykładem jest uzgodnienie ze 

związkami pracowniczego programu emerytalnego, który zostanie zaproponowany wszystkim 

spółkom w Grupie Azoty. 

Grupa Azoty jest nie tylko największym pracodawcą w regionach, gdzie znajdują się siedziby 

poszczególnych spółek ją tworzących, ale również organizatorem, kreatorem i partnerem działań, 

które mają na celu ochronę środowiska, integrację społeczności lokalnej oraz rozwój danego 

regionu. Grupa Azoty wspiera placówki oświatowe, ośrodki edukacyjno-wychowawcze, instytucje 

kultury oraz organizacje i kluby sportowe. Grupa Azoty w swojej strategii jednoznacznie 

zdefiniowała kierunki promocji poprzez sport. Działania te stanowią wymierne potwierdzenie 

zaangażowania Grupy Azoty na rzecz swoich regionów, a także są wizytówką partnera społecznie 

odpowiedzialnego w biznesie. Wzywający zamierza popierać tego rodzaju inicjatywy również w 

Spółce. 
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Zamiary co do siedziby prowadzonej działalności 

Wzywający nie przewiduje zmiany siedziby Spółki. Zgodnie z zamierzeniami Wzywającego, Spółka 

zachowa odrębną osobowość prawną w ramach Grupy Azoty. 

29. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego Akcje w stosunku do Spółki, której Akcje są 

przedmiotem Wezwania. 

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, 

wymagane informacje zostały przedstawione w pkt. 28 niniejszego Wezwania. 

30. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania. 

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w 

wypadku, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji po cenie 

nie niższej niż cena oferowana przez Wzywającego w Wezwaniu. 

31. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym 

nastąpi nabycie Akcji w ramach Wezwania. 

Wzywający będzie zobowiązany do: 

(i) nabycia Akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 (czternastu) dni 

przyjmowania zapisów, na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w wypadku, gdy liczba Akcji 

objętych tymi zapisami będzie większa od wskazanej w Wezwaniu; albo 

(ii) nabycia, w wypadku wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, wszystkich Akcji objętych 

zapisami złożonymi do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, na koniec którego 

liczba Akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę Akcji określoną w Wezwaniu – w 

wypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 (czternastu) 

dni przyjmowania zapisów będzie równa lub mniejsza od wskazanej w Wezwaniu; w 

stosunku do Akcji objętych zapisami złożonymi w dniu, w którym liczba Akcji objętych 

zapisami przekroczyła liczbę Akcji określoną w Wezwaniu, stosuje się zasadę 

proporcjonalnej redukcji. 

32. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie Akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu 

proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe 

części Akcji. 

Jeżeli po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji liczba Akcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 

Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części Akcji. Akcje te będą alkowane po jednej począwszy od 

największych do najmniejszych zapisów złożonych w ramach odpowiedzi na Wezwanie.  

33. Wskazanie zasad, o których mowa w § 8 ust. 3 Rozporządzenia, na jakich będą nabywane 

Akcje, jeżeli zostały określone. 

Nie dotyczy. 

34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego 

rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia 

o ustanowieniu zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie zostało ustanowione w postaci gwarancji udzielonej przez Societe Generale S.A. 

oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa. Zabezpieczenie zostało ustanowione 

na łączną wartość nie niższą niż 100% wartości wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, które mają 

zostać nabyte przez Wzywającego w ramach Wezwania. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu 

zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania. 
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35. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne. 

Pozostałe warunki Wezwania 

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji 

znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym 

informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywających. 

Niniejsze Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w 

okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. 

Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami 

osób trzecich. 

Wszelkie terminy oraz koszty związane z realizacją czynności niezbędnych do złożenia zapisu na 

sprzedaż Akcji w Wezwaniu, np. ustanowienie blokady czy wydanie świadectw depozytowych, są 

określane przez domy maklerskie lub banki depozytariusze wykonujące te czynności, zgodnie z ich 

regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. W związku z tym akcjonariusz zamierzający złożyć 

zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinien uwzględnić powyższe terminy przy 

składaniu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu oraz koszty z tym związane.  

Wzywający nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich 

pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności 

niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązani do zwrotu 

jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na 

zasadach określonych w Wezwaniu. 

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w 

Rozporządzeniu, tj. w wypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło 

przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania. 

Procedura odpowiedzi na Wezwanie 

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów szczegółowy opis procedury składania zapisów, 

wraz z kopią dokumentu Wezwania oraz odpowiednimi formularzami służącymi do złożenia 

zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie, zostaną udostępnione przez UniCredit 

wszystkim firmom inwestycyjnym oraz bankom depozytariuszom oraz będą dostępne w siedzibie 

UniCredit CAIB Poland S.A.  

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji bezpośrednio w siedzibie 

UniCredit CAIB Poland S.A. lub za pośrednictwem poczty, przesyłając dokumenty na adres 

UniCredit CAIB Poland, powinni: 

(i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym 

zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz złożyć zlecenie sprzedaży tych 

Akcji na rzecz Nabywającego; 

(ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać; 

(iii) złożyć zapis na sprzedaż Akcji w siedzibie UniCredit CAIB Poland S.A. poprzez złożenie 

wymienionych poniżej dokumentów lub wysłać (listem poleconym lub pocztą kurierską) 

wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby UniCredit CAIB Poland S.A. 

otrzymał je nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów do godziny 17.00 czasu 

warszawskiego (lub też w dniu wskazanym przez Wzywających w wypadku przedłużenia 

terminu przyjmowania zapisów): 

 oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej; oraz 

 wypełniony i podpisany formularz zapisu; podpis osoby składającej zapis na 

sprzedaż Akcji oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika 

podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w 
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formularzu zapisu powinny być identyczne z danymi wskazanymi na świadectwie 

depozytowym jako dane osobowe posiadacza akcji). 

Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty: 

UniCredit CAIB Poland S.A. 

ul. Emilii Plater 53 

Warszawa 

„Wezwanie – ZA Puławy S.A.” 

(w lewym górnym rogu koperty) 

Zapis może złożyć wyłącznie właściciel Akcji, należycie umocowany pełnomocnik lub 

przedstawiciel ustawowy właściciela. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu 

notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie lub też powinno być sporządzone na piśmie 

i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe. 

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o 

zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu. 

W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów 

udostępnionymi przez UniCredit. 

UniCredit nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które otrzyma po upływie 

terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożony w sposób 

nieprawidłowy lub są nieczytelne. W wypadku zapisów doręczonych za pośrednictwem poczty – 

data otrzymania ich przez UniCredit stanowi datę ich przyjęcia. 

Transakcja, w wyniku której nastąpi nabycie Akcji przez Nabywającego, odbędzie się nie później 

niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów. Rozliczenie 

transakcji, o której mowa powyżej, nastąpi najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty jej 

zawarcia. 

Informacje dodatkowe 

Akcjonariusz niezamierzający sprzedawać Akcji w Wezwaniu powinien wziąć pod uwagę, że 

zakończenie Wezwania oraz zakończenie z sukcesem Oferty Aportowej może istotnie wpłynąć na 

ograniczenie liczby akcji Spółki znajdujących się w wolnym obrocie na GPW. Ponadto, mała 

płynność Akcji może skutkować większą zmiennością cen niż to miało miejsce w przeszłości. 

Zastrzeżenie prawne 

Ani niniejsze Wezwanie ani informacje na temat Oferty Aportowej nie stanowią oferty papierów 

wartościowych. Przeprowadzenie Oferty Aportowej jest uzależnione od spełnienia szeregu 

warunków, w tym, sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego, który będzie 

jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Oferty Aportowej. 

Niniejsze Wezwanie ani informacje na temat Oferty Aportowej nie stanowi oferty papierów 

wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe Wzywającego nie będą oferowane 

ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez dokonania ich rejestracji lub uzyskania zwolnienia z 

rejestracji. Każda oferta papierów wartościowych, jaka zostanie złożona w Stanach Zjednoczonych, 

zostanie dokonana na podstawie prospektu zawierającego szczegółowe informacje na temat 

Wzywającego i kadry kierowniczej, a także na podstawie sprawozdań finansowych. 

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego każda oferta papierów 

wartościowych Wzywającego będzie skierowana do osób mających status „inwestorów 

kwalifikowanych” w znaczeniu art. 2(1)(e) Dyrektywy prospektowej (Dyrektywa 2003/71/WE), a 

także innych osób, do których oferta może być kierowana bez publikacji prospektu emisyjnego lub 

po zatwierdzeniu i publikacji prospektu emisyjnego, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy 

prawa. 
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Stwierdzenia dotyczące przyszłości 

Wzywający uważa, że oczekiwania przedstawione w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, jak i 

w stwierdzeniach dotyczących zamiarów, są racjonalne, nie można jednak zapewnić, że oczekiwania 

te okażą się prawidłowe. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych i 

nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne 

wyniki mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników wyrażanych lub sugerowanych w 

stwierdzeniach dotyczących przyszłości, ponieważ dotyczą one zdarzeń i zależą od okoliczności, 

które mogą wystąpić lub nie w przyszłości i które mogą być poza zdolnością ich kontroli lub 

przewidzenia przez Wzywającego. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji 

wyników osiąganych w przyszłości. Wzywający nie zobowiązuje się do publicznego uaktualnienia 

lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości na skutek uzyskania nowych 

informacji lub zajścia przyszłych zdarzeń, jak również w wypadku wystąpienia innych okoliczności. 

Niniejsze ogłoszenie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony 

Wzywającego ani Podmiotu Pośredniczącego. 

 

 

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA: 

Podpis: ________________________ 

Imię i nazwisko: Jerzy Marciniak 

Stanowisko: Prezes Zarządu 

 

Podpis: ________________________ 

Imię i nazwisko: Andrzej Skolmowski 

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu 

  

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU UniCredit CAIB Poland: 

Podpis: ________________________ 

Imię i nazwisko: Jarosław Kulesza 

Stanowisko: Członek Zarządu 

 

Podpis: ________________________ 

Imię i nazwisko: Lesław Dziadkowiec 

Stanowisko: Prokurent 

 


